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(j.wessels@barneveld.nl); John Bartels; Karin Braam-Maters (karin.braam@planet.nl);
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tomerkens@kpnplanet.nl; ton.deboer@freeler.nl; Wouter Hoge; Annemieke
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Miedema; Theo Modderkolk (Theo.modderkolk@hellessem.nl); Vries
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Majo Maas; Wendy Ruwhof
Beantwoording vragen CDA mbt sporthal Doorwerth

Beste raads- en commissieleden,
Bij de bespreking in de commissie Bedrijvigheid heeft het CDA vragen gesteld over de financiering nu en
de eventuele overdracht naar het Dorenweerd college van de sporthal Doorwerth.
In onderstaande tabel ziet u de huidige financiën. Hieruit blijkt dat de uitgaven aan tal van materiele
zaken vrijwel in de pas lopen met de inkomsten die de gemeente krijgt voor de verhuur van sporthal en
kantine. De kosten voor de twee sporthal beheerders komen daar nog bij. Daarvoor is personeelsbudget
beschikbaar.
Er is in april een verkennend gesprek geweest met de Directeur van het Dorenweerd college. Daarin is
hem de vraag gesteld of deze school, als hoofdgebruiker, de verantwoordelijkheid van de exploitatie van
de sporthal zou willen overnemen van de gemeente. De directeur reageerde terughoudend (het hebben
van vastgoed is geen doelstelling van een school), maar heeft toegezegd het zijn bestuur voor te leggen.
Verder is besproken welke zaken bij de renovatie zullen worden betrokken. Tevens is besproken dat de
gemeente verder gaat met de voorbereiding van de renovatie (na goedkeuring door de raad) en dat wij
daarbij de school zullen betrekken in te maken afwegingen en planning. Aangegeven is, mocht de school
de exploitatie op zich willen nemen, het in principe ook bespreekbaar is dat zij het budget ter beschikking
krijgen om zelf de renovatie uit te laten voeren. Uiteraard met behoud van de sporthal voor verenigingen
e.d. Hoe om te gaan met de sporthalbeheerders zal daarbij belangrijk zijn.
We spreken elkaar in september weer.
overzicht gemiddelde uitgaven en inkomsten

Uitgaven
Energiekosten

€

17.068,33

belastingen

€

5.806,33

verzekeringen

€

1.156,00

dagelijks onderhoud

€

16.410,67
1

reservering MOP

€

32.000,00

onderhoud sportmateriaal

€

1.948,00

schoonmaakmaterialen

€

1.574,67

vandalisme

€

167,33

afvalverwerking

€

2.567,67

afschrijvingen

€

4.500,00

kapitaallasten

€

2.100,00

€

85.299,00

€

91.236,00

verhuur verenigingen en incidenteel

€

31.385,67

vergoeding gebruik scholen

€

51.933,00

verhuur kantine

€

6.473,00

€

89.791,67

totaal

loon
Inkomsten

totaal

De post ‘vergoeding gebruik scholen’ betreft de vergoeding die het Dorenweerd College betaalt voor de gemaakte
klokuren. In de besprekingen over de overdracht van de exploitatie naar de school, zullen wij als uitgangspunt hanteren
dat de school een vergelijkbaar bedrag inlegt in de exploitatie van de sporthal.

Met vriendelijke groet,
Jojanneke van der Molen

2

